ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ
Θζμα Α
Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β

Θζμα Β
Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ
Β2:
α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι:
α. Στον ς δεςμό υπάρχει καλφτερθ επικάλυψθ των τροχιακϊν επομζνωσ είναι ιςχυρότεροσ
από τον π.
β. Θ δθμιουργία π δεςμοφ απαιτεί τθ φπαρξθ ς δεςμοφ ενϊ ο ς μπορεί να ςχθματιςτεί
ανεξάρτθτα και ζτςι είναι ο πρϊτοσ που πραγματοποιείται.
γ. Στον ς δεςμό ζχουμε περιςτροφι γφρω από τον άξονά του ενϊ ςτον π όχι.
δ. Ο ς δεςμόσ μπορεί να δθμιουργθκεί με s-s, s-p, p-p ενϊ ο π μόνο με πλευρικι επικάλυψθ
p τροχιακϊν.
ε. Στον ς δεςμό το κοινό ηεφγοσ ζχει μζγιςτθ πικανότθτα να βρίςκεται μεταξφ των δφο
πυρινων, κατά μικοσ του άξονα που τουσ ςυνδζει ενϊ ςτον π δεςμό θ πικανότθτα εφρεςθσ
μεγιςτοποιείται πλευρικά του άξονα που ςυνδζει τουσ δφο πυρινεσ.
Πποιεσ δφο διαφορζσ από αυτζσ τισ πζντε απαντοφν ςτθν ερϊτθςθ.

β) Το ςτοιχείο ανικει ςτθν δεφτερθ ομάδα του Ρεριοδικοφ Ρίνακα γιατί απαιτικθκε
υπερβολικά υψθλι ενζργεια για τθν απόςπαςθ του τρίτου θλεκτρονίου, οπότε κατά τθν
δεφτερθ απόςπαςθ θλεκτρονίου απζκτθςε τθν πολφ ςτακερι δομι ευγενοφσ αερίου.
Επομζνωσ είχε δφο θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι του ςτιβάδα.
γ)

KαΘΔ = [

][

]/[

] ⟹ 10-5 = [

]*10-3/ [

]⟹=[

]/[

] = 10-2 = 0,01

Αφοφ [ΘΔ] = 100 [Δ-] > 10 [Δ-] επικρατεί το όξινο χρϊμα του δείκτθ, δθλαδι το κόκκινο.
δ)

Τα ιόντα

και

προζρχοντια και τα δφο από αςκενείσ θλεκτρολφτεσ ΝΘ3 και ΘΑ,

επομζνωσ και τα δφο υδρολφονται.
Υδρόλυςθ κατιόντοσ:

Υδρόλυςθ ανιόντοσ:

Το pH του διαλφματοσ είναι 8, επομζνωσ το διάλυμα είναι βαςικό και [

]>[

].

Οπότε θ KbA- > KaNH4+ και KbΝΘ3 > KaHΑ. Άρα KaHΑ < 10-5.
Θζμα Γ
Γ1:
α. 1. Στο δοχείο κα προςκζςουμε νάτριο και αν περιζχεται ςε αυτό το πεντίνιο-1 τότε κα
ελευκερωκεί αζριο υδρογόνο, ςφμφωνα με τθν παρακάτω αντίδραςθ, θ οποία
πραγματοποιείται μόνο για αλκίνια που ζχουν ςε ακραία κζςθ τον τριπλό δεςμό:

2. Εναλλακτικά, από τθν αντίδραςθ με αμμωνιακό διάλυμα χλωριοφχου χαλκοφ, εάν
περιζχεται το πεντίνιο-1 το οποίο διακζτει όξινο υδρογόνο κα παραχκεί κεραμζρυκρο
ίηθμα ςφμφωνα με τθν αντίδραςθ:

β. Με υδρόλυςθ των εςτζρων παράγονται αλκοόλεσ, μεκανόλθ και αικανόλθ αντίςτοιχα.
Εάν παραχκεί θ αικανόλθ, τότε με προςκικθ αλκαλικοφ διαλφματοσ ιωδίου κα
πραγματοποιθκεί αλοφορμικι αντίδραςθ και κα παραχκεί ιωδοφόρμιο, το οποίο ζχει
χαρακτθριςτικό κίτρινο χρϊμα.

Γ2: Θ ζνωςθ Α είναι το ακετυλζνιο, το οποίο παράγει τθν ζνωςθ Ε, ακεταλδεΰδθ. Επίςθσ,
αντιδρϊντασ με υδρογόνο δίνει αικζνιο Β, το οποίο με αντίδραςθ προςκικθσ με HCl δίνει
χλωροαικάνιο,

Γ.

Από

τθν

Γ

παίρνουμε

το

αντιδραςτιριο

Grignard

Δ,

αικυλομαγνθςιοχλωρίδιο, το οποίο αντιδρϊντασ με τθν ακεταλδεΰδθ δίνει ενδιάμεςα τθν
ζνωςθ Η και τελικά τθν αλκοόλθ Θ, βουτανόλθ-2. Θ αλκοόλθ Θ οξειδϊνεται παρουςία
διχρωμικοφ καλίου και αλλάηει το χρϊμα του διαλφματοσ.

Γ3: Ζχουμε μείγμα δφο αλκοολϊν ROH και

R’OH με ςυνολικι μάηα m=44,4g. Εάν

ςυμβολίςουμε με CvH2v+1OH και CμH2μ+1OH τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ και με x και y τα mol
κάκε αλκοόλθσ ςτο μείγμα τότε:
m = x(14v+18) + y(14μ+18) = 44,4
Σε κάκε μζροσ υπάρχει 1/3 κάκε αλκοόλθσ, επομζνωσ x/3 και y/3 mol .

Α. ROH + Na → RONa + ½ H2 ↑ και R’OH + Na → R’ONa + ½ H2 ↑
x/3

x/6

y/3

y/6

Το παραγόμενο αζριο ζχει όγκο 2,24L άρα είναι 0,1mol οπότε x/6 + y/6 = 0,1 ⟹ x + y = 0,6.
Β. Το οργανικό προϊόν που προκφπτει από αυτι τθν ςειρά αντιδράςεων είναι αλκάνιο και
αφοφ είναι μόνο ζνα, αυτό ςθμαίνει ότι ν = μ. Ζτςι, (14ν+18)*( x + y) = 44,4 ⟹ ν = 4.
Οι αντίςτοιχεσ αντιδράςεισ είναι:
ROH + SOCl2 → RCl + SO2↑ + HCl ↑ και RϋOH + SOCl2 → RϋCl + SO2↑ + HCl ↑
RCl + Mg → RMgCl και RϋCl + Mg → RϋMgCl

RMgCl + H2O → RH + Mg(OH)Cl και RϋMgCl + H2O → RϋH + Mg(OH)Cl
Επομζνωσ ζχουμε δφο βουτανόλεσ οι οποίεσ παράγουν και οι δφο βουτάνιο. Ρρόκειται,
ζτςι, για τισ βουτανόλθ-1 και βουτανόλθ-2. Θ βουτανόλθ-2 δίνει τθν αλοφορμικι
αντίδραςθ, από τθν οποία κα βροφμε τθν αναλογία mol των δφο αλκοολϊν ςτο μείγμα.

Γ:
x/3

x/3

Επομζνωσ, x/3 = 0,05 ⟹ x = 0.15 mol και y = 0,45 mol.
Άρα το μείγμα αποτελείται από 0,45 mol βουτανόλθσ-1
mol βουτανόλθσ-2

και από 0,15

.

Θζμα Δ
Δ1: Το περιεχόμενο των δοχείων από το πιο όξινο ςτο πιο βαςικό είναι:
1: Y3 - HCl, 2: Y5 - NH4Cl, 3: Y1 - NaNO3, 4: Y2 - NH3, 5: Y4 – NaOH
Δ2: Θ αντίδραςθ που πραγματοποιείται είναι θ εξισ:

CH3 – CH – COOH + NaOH → CH3 – CH – COONa + H2O
|
|
OH
OH
C*0,01 mol

0,005mol

Άρα θ ςυγκζντρωςθ του γαλακτικοφ οξζοσ είναι C = 0,005/0,01 = 0,05M.
Για τθν ανίχνευςθ του –COOH προςκζτουμε όξινο ανκρακικό νάτριο, οπότε ελευκερϊνεται
διοξείδιο του άνκρακα, ςφμφωνα με τθν αντίδραςθ:

Για τθν ανίχνευςθ του –ΟΘ, λόγω του ότι το γαλακτικό οξφ ςυμπεριφζρεται ωσ
δευτεροταγισ αλκοόλθ, μποροφμε να αποχρωματίςουμε ερυκροϊϊδεσ όξινο διάλυμα
υπερμαγγανικοφ καλίου, ςφμφωνα με τθν αντίδραςθ:

- 8 Η2Ο
Δ3: Εάν V1 και V2 είναι οι όγκοι των διαλυμάτων NaOH και NH4Cl αντίςτοιχα, ζχουμε:

Αρχικά (mol)

0,1V2

0,1V1

-

-

Αντ/Ραρ (mol)

0,1V1

0,1V1

0,1V1

0,1V1

0,1V2 - 0,1V1

-

0,1V1

0,1V1

Τελικά(mol)

Για να ζχουμε ρυκμιςτικό διάλυμα, το χλωριοφχο αμμϊνιο είναι ςε περίςςεια, επομζνωσ
αντιδρά όλθ θ ποςότθτα του καυςτικοφ νατρίου.
Θ ςυγκζντρωςθ του χλωριοφχου αμμωνίου είναι C1 = (0,1V2 - 0,1V1)/(V1 + V2) και θ
ςυγκζντρωςθ τθσ αμμωνίασ C2 = 0,1V1/(V1 + V2).
Από το Δ1 ζχουμε ότι Κb (NH3) = 10-5 και Ka (NH4+) = 10-9. Ζτςι, από τθν ςχζςθ HendersonHasselbalch προκφπτει ότι:

Δ4: Ρροςκζτοντασ νερό ςτα διαλφματα, το pH τουσ κα τείνει προσ τθν τιμι του ουδζτερου
διαλφματοσ του νεροφ, pH = 7. Για να μεταβλθκεί κατά μία μονάδα το pH του ρυκμιςτικοφ
διαλφματοσ Υ6 πρζπει πρακτικά να γίνει «άπειρθ αραίωςθ» άρα ω>x και ω>y.
Για τθν διάταξθ των x, y ζχουμε:
Α. Αμμωνία:

Β. Υδροξείδιο του νατρίου:

Οπότε τελικά καταλιγουμε ςτο ότι: ω > x > y

